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O mundo nasceu 
com a música

Há muitos conceitos sobre 
a música. Refletindo a respeito 
dos períodos em que se vem 
decisivamente manifestando 
pelas eras, podemos concluir 
que ela existe desde antes dos 
tempos. De fato, é instrumento 
dessa grande obra-prima do 
Pai Celestial: o Universo, ou os 
Universos.

Ao lermos os capítulos ini-
ciais do Gênesis mosaico, sen-
timos a forte harmonia nascida 
do surgimento dos rios, das 
árvores, dos animais, da separa-
ção das terras, da expansão dos 
mares e da própria formação 
do nosso Espírito Eterno. A partir daí, é possível estabelecer 
diversos e significativos momentos em que a música se casa 
com a história das muitas civilizações e correntes de pensa-
mento que dão vida ao planeta. Uma nota musical pode salvar 
muitas vidas. A música elevada é um instrumento da Fortaleza 
chamada Deus! A boa música é um elo inquebrantável que une 
a criatura ao Criador.

Diante disso, temos a noção exata de que o pulsar da 
Vida, o Bem, a Solidariedade, o Respeito e a Caridade são 
igualmente melodias sublimes, sons, ritmos que afinam nossos 
pensamentos, palavras e ações pelo diapasão da Justiça e do 
Amor Divinos.

Deus em cada criatura
Aproveito o ensejo para agradecer a correspondência que 

recebi da professora Adriane Schirmer, de São Paulo/SP, na 
qual comenta sobre minha modesta produção: “Gostaria de 
parabenizá-lo por suas melodias. Tocam profundamente nossa 
Alma e despertam em nós os melhores sentimentos. Valem por 
uma súplica, uma oração ao Pai Celestial. Quando as entoamos, 
sentimos, tal qual nos momentos de prece, o coração limpo. 
E, quando isso acontece, vemos Deus em cada criatura, em 
cada planta, em cada pôr do sol... Assim, de coração limpo e 
Alma ajoelhada, nos tornamos aptos a aprender a amar sem 
imposições, a amar com o Amor de Jesus”.

Música e medicina
Grato, leitora Adriane, inclusive por me ter encaminhado 

o belo texto de apresentação da obra O Médico, de Rubem 
Alves (1933-2014):

“Instrumentos musicais existem não por causa deles mes-
mos, mas pela música que podem produzir. Dentro de cada 
instrumento há uma infinidade de melodias adormecidas, à 
espera de que acordem do seu sono. Quando elas acordam 
e a música é ouvida, acontece a Beleza e, com a Beleza, a 
alegria. O corpo é um delicado instrumento musical. É preciso 
cuidar dele, para que ele produza música. Para isso, há uma 
infinidade de recursos médicos. E muitos são eficientes. Mas o 
corpo, esse instrumento estranho, não se cura só por aquilo que 
se faz medicamente com ele. Ele precisa beber a sua própria 
música. Música é remédio. Se a música do corpo for feia, ele 
ficará triste – poderá mesmo até parar de querer viver. Mas se 
a música for bela, ele sentirá alegria e quererá viver. Em outros 
tempos, os médicos e as enfermeiras sabiam disso. Cuidavam 
dos remédios e das intervenções físicas – bons para o corpo 
– mas tratavam de acender a chama misteriosa da alegria. 
Mas essa chama não se acende com poções químicas. Ela se 
acende magicamente. Precisa da voz, da escuta, do olhar, do 
toque, do sorriso. Médicos e enfermeiras: ao mesmo tempo 
técnicos e mágicos, a quem é dada a missão de consertar os 
instrumentos e despertar neles a vontade de viver...”

Fica aqui então minha homenagem aos bons músicos, 
bons criadores de instrumentos musicais e, é claro, aos bons 
médicos e enfermeiras.

 
José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO Comércio divulga horário 
das lojas do Calçadão 

O Sincomércio (Sindicato 
do Comércio Varejista) de Rio 
Preto definiu datas e horários 
em que as lojas do calçadão 
irão funcionar no mês de 
dezembro, quando se inicia 
a campanha de Natal. A defi-
nição aconteceu após acordo 
assinado em convenção co-
letiva.

A partir do dia 6 de dezem-
bro (segunda-feira) as lojas do 
calçadão passarão a funcionar 
das 9h às 22h, de segunda a 
sexta, com exceção do feriado 
do dia 8 de dezembro, que cai 
em uma quarta-feira. Neste 
dia o funcionamento será das 
9h às 15h.

Já os sábados (11 e 12 de 
dezembro) os horários serão 
das 9h às 20h e os domingos 
(12 e 19 de dezembro), das 
9h às 15h. Na sexta-feira que 
antecede o dia de Natal, no 
caso, o dia 24 de dezembro, 
o comércio vai funcionar das 
9h às 18h e na sexta-feira 
que antecede o dia de ano, 
no caso, dia 31 de dezembro, 
as lojas estarão abertas das 
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9h às 15h.
Os shoppings também terão 

horários especiais de 11 a 23 
de dezembro. De segunda a 
sábado os shoppings funcio-
narão das 10h às 22h, com 
exceção do feriado do dia 8 de 
dezembro, que abrirá das 14h 
às 20h. No domingo, dia 12 de 
dezembro, o horário será das 
12h às 22h e no outro domin-
go, dia 19, das 11h às 22h. 

A sexta-feira que antecede o 
Natal terá as lojas abertas das 
10h às 18h e no domingo, dia 
26, pós Natal, das 12h às 20h. 
Já na sexta-feira, último dia do 
ano, o horário será das 10h 
às 18h também, retornando 
no domingo (02/01), das 14h 
às 20h.

“O Sincomércio, este ano, 
está investindo na campanha 
de Natal do calçadão, como 

forma de incentivar a retomada 
econômica e resgatar a cultura 
dos consumidores irem até 
o centro para comprar, mas 
também, para passear. Tere-
mos apresentações teatrais, 
personagens, papai noel e 
muito mais. As datas e horários 
destes espetáculos logo serão 
divulgadas”, comenta Ricardo 
Arroyo, vice-presidente do Sin-
comercio de rio Preto e região.

No dia 24 
de dezem-
bro véspera 
de Natal o 
comércio 
funciona 
das 9h Às 
18h

A PARTIR DE HOJE

OPORTUNIDADE

ACESSIBILIDADE

Trânsito altera velocidade 
máxima de três radares 

fixos em avenidas

A Secretaria de Trânsito, 
Transportes e Segurança de Rio 
Preto divulgou nota informando 
que três radares fixos da cidade 
terão a velocidade máxima per-
mitida aumentada de 40 para 
50 km/h, a partir das 0h desta 
quarta-feira, 24. 

A sinalização nesses locais 
já foi trocada e os equipamen-

tos desligados desde a retirada 
da sinalização de 40 km/h.

VEJA ONDE 

Avenida Sebastião Gon-
çalves de Souza, 351, bairro/
centro

Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 5016, centro/bairro

Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 5544, bairro/centro
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Balcão de Empregos oferece 723 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto fechou ontem (22) 
oferecendo 723 oportunidades 
de trabalho. As principais delas 
são para vendedor (38), vende-
dor externo (28), consultor de 
vendas (15), auxiliar de cozinha 
(14), auxiliar de limpeza (14), 
auxiliar de produção (13), re-
positor de hortfruti (13), técnico 
em enfermagem (13), cuidador 

infantil (12), atendente (11), 
garçom (11), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendimento 
administração (10), engenharia 
(4), web design (2), pedagogia 
(1), engenharia civil (1), direito 
(1) entre outros.

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através 
do site da Prefeitura https://

www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/ e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é que 
a demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 

crescendo.
Ao acessar o site https://

www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 
fazer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Projeto quer caixas eletrônicos adaptados 
para cadeirantes e pessoas de baixa estatura

Projeto de lei protocolado 
na Câmara de Rio Preto prevê 
a instalação ou adequação dos 
caixas eletrônicos de institui-
ções bancárias 24 horas em 
altura reduzida para atender 
usuários de cadeiras de rodas 
e/ou pessoas de baixa estatura.

A proposta do vereador 
Celso Peixão (MDB) foi pro-
tocolada no Legislativo na 
segunda-feira, 22. Segundo 
o projeto os estabelecimentos 
privados e públicos deverão 
obrigatoriamente manter um 
de seus caixas eletrônicos com 

altura reduzida. No caso de 
existir apenas um caixa, ele terá 
de ser adaptados para atender 
as necessidades dos usuários.

O projeto especifica como 
ambientes que podem ter cai-
xas eletrônicos: terminais ro-
doviários, aeroporto, estações 
de transporte, lojas, cinemas, 
teatros, casas de show, hiper-
mercados, supermercados, 
repartições ou todo e qualquer 
outro estabelecimento que uti-
lize caixas eletrônico 24 horas.

Caso aprovado os esta-
belecimentos terão 180 dias 
para se adequar a nova lei. As 
especificações deverão ser das 

normas ABNT NBR 15250 (As-
sociação Brasileira de Normas 
Técnicas).

O estabelecimento que não 
cumprir a lei será multado por 
dia, no valor de 20 UFMs, ou 
R$ 1.259,20, valor que será 
cobrado até que a norma seja 
cumprida

Peixão justifica o projeto 
alegando que presenciou uma 
pessoa de baixa estatura ten-
tando sacar dinheiro em um 
dos caixas 24horas localizado 
em nossa cidade, se expondo 
à situação humilhante ao ponto 
de ficar na ponta do pé para ver 
a tela do caixa.

“Tentativa de proporcionar 
maior inclusão social aqueles 
que, por algum motivo, têm 
sua capacidade de locomo-
ção reduzida e necessitam de 
cadeiras de rodas, bem como 
pessoas de baixa estatura, 
como uma forma de exercer 
o princípio constitucional da 
igualdade”, diz o vereador.

“O simples ato de realizar 
um saque já constrange o 
portador de deficiência, que 
precisa se desdobrar para 
passar o cartão, digitar sua 
senha”, conclui.

O projeto ainda não tem 
data para ser analisado.

Raphael FERRARI 

Projeto quer dar igualdade no tratamento oferecido pe-
las instituições financeiras

Divulgação
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Projeto que proíbe banheiros unissex em 
Rio Preto vai às comissões na Câmara

A Câmara de Rio Preto deu 
o primeiro passo nesta terça-
-feira, 23, para permitir que o 
projeto do vereador Anderson 
Branco (PL) que proíbe a insta-
lação de banheiros e vestiários, 
públicos ou privados, para uso 
comum por parte de todos os 
gêneros (feminino e mascu-
lino) possa ser analisado em 
plenário.

A polêmica proposta foi lida 
durante a sessão ordinária, 
permitindo que seja analisada 
pelas comissões internas do 
Legislativo e, na sequência, 
ser votada pelos vereadores. 
Desde que foi apresentado o 
projeto, no dia 12 deste mês, 
causa opiniões diversas já que 
trata de questões de gênero.

Caso vire lei ficará proibido 
o uso comum de homens e mu-
lheres em vestiários comuns de 
shoppings, bares, restaurantes 
e similares, supermercados e 
hipermercados, hotéis, escolas 
municipais e particulares, se-
cretarias, agências, autarquias, 
fundações, institutos, e demais 
repartições públicas municipais 
de Rio Preto.

A proposta de Branco deter-
mina que a lei, caso aprovada, 
“não se aplica a estabeleci-
mentos públicos ou privados 
onde exista um único banheiro, 
desde que garantidas as con-
dições de privacidade a quem 
dele se utilizar”.

Em descumprimento, por 
parte da iniciativa privada, 
acarretará autuação, com a 
aplicação de advertência es-
crita, na primeira autuação; 
multa de 5 UFM’s (Unidades 

que são contra ideologia de 
gênero, linguagem neutra e 
banheiros neutros”, conclui.

Nas ruas o projeto também 
causa divergência. O comer-
ciante Augusto Farias, de 45 
anos, afirma ser totalmente 
favorável ao projeto de Bran-
co. “É um absurdo querer que 
homens e mulheres utilizem o 
mesmo espaço, como um ba-
nheiro. Querem fazer politica-
gem com tudo. Temos muitas 
outras coisas importantes para 
tratar. Sou contra”, diz.

Já a técnica em enferma-
gem Luciana Batista, de 37 
anos, não vê problema com 
os chamados banheiros unis-
sex. “As pessoas são livres e 
se identificam com o que elas 
acreditam. Não vejo imoralida-
de, pelo contrário, um avanço 
no debate sobre gênero”, 
afirma.

Branco faz parte da banca-
da evangélica da Câmara de 
Rio Preto, se classifica como 
conservador e de direita. Ao 
longo do mandato vem apre-
sentando diversos projetos que 
combate o que classifica como 
“ideologia de gênero”.

Raphael FERRARI 

Fiscais do Município), o que 
representa R$ 314,18.

Consta na justificativa do 
projeto que o objetivo é “de 
coibir eventuais tentativas de 
instituir princípios da ideolo-
gia de gênero nas escolas e 
demais locais destinados ao 
público em geral, por pessoas 
que tentam politizar as nossas 
crianças, e que vergonhosa-
mente insistem em desrespei-
tar os pensamentos da maioria 
dos cidadãos rio-pretenses, 
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Câmara aprova 
multa para dono que 

acorrentar animal 

De autoria do presidente 
da Câmara Municipal Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) foi 
aprovado na sessão desta 
terça-feira, 23, projeto de lei 
proibindo animais domésticos 
de serem mantidos presos em 
correntes ou assemelhados em 
Rio Preto.

Caso seja flagrado o dono 
do animal terá 24 horas para 
regularizar a situação. Caso 
contrário o animal será apreen-
dido devendo ser retirado den-
tro do prazo máximo de sete 
dias mediante pagamento da 
multa, despesas veterinárias, 
taxa de diárias, manutenção 
ou estadia respectiva.

A multa prevista no projeto 
pode chegar a R$ 2.518,40 
em caso de reincidência. O tex-
to agora segue para sanção ou 
veto do prefeito Edinho Araú-
jo. A multa prevista é de 20 
unidades fiscais do município 
(UFMs) — o equivalente a R$ 
1.259,20 —, podendo dobrar, 

chegando a R$ 2.518,40 se 
o animal for encontrado acor-
rentado em estabelecimento 
comercial.

O proprietário deverá pagar 
pelas despesas veterinárias, 
além de 1 UFM, no valor de R$ 
62,96, por dia de permanência 
do animal no abrigo.

Na justificativa Pedro Ro-
berto afirma que a propos-
ta “pretende inibir casos de 
maus-tratos decorrentes da 
privação da liberdade de loco-
moção dos animais, através do 
acorrentamento, prejudicando 
a sua saúde e o seu bem-es-
tar”.

O parlamentar lembra que 
“o ato de acorrentar o animal 
pode ocasionar problemas físi-
cos, tais como lesões de pele, 
no pescoço e pelo corpo, além 
de problemas psicológicos. 
A conduta, ainda, representa 
um risco para o animal, afinal 
não são poucos os registros 
de cães que se enforcam ao 
ficarem presos em correntes 
e afins”.

Raphael FERRARI 

ATÉ R$ 2,5 MIL EFICIÊNCIA

Coordenado por Bolçone, Comitê 
da Retomada Econômica é 

vencedor do concurso do TCE
Rio Preto é destaque em 

políticas e ações voltadas para 
fortalecer a economia pós-perí-
odo de pandemia. O presidente 
do Tribunal de Contas do Esta-
do, Cristiana de Castro Mora-
es, informou nesta terça-feira, 
23, que o município foi um 
dos vencedores do concurso 
TCE-ODS, que premia ações 
para a retomada econômica e 
fortalecimento do setor.

O concurso do Tribunal de 
Contas avaliou as iniciativas 
bem sucedidas para a recupe-
ração econômica que estejam 
de acordo com os 17 ODS 
(Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável) definidos pela 
ONU, como a erradicação da 
pobreza, preservação ambien-
tal, educação de qualidade, 
abastecimento de água e rede 
de esgoto, entre outras ações. 
Rio Preto é signatária dos ODS 
desde 2017.

A informação foi transmiti-
da pela presidente do TCE ao 
vice-prefeito e presidente do 
Comitê de Retomada da Eco-
nomia de Rio Preto, Orlando 
Bolçone.

Rio Preto participou do 
concurso apresentando as 
medidas adotadas pelo Comitê 

de Retomada da Economia, 
criado em dezembro de 2020 
pelo prefeito Edinho Araújo e 
coordenado pelo vice-prefeito 
Orlando Bolçone, com a parti-
cipação de 17 instituições da 
sociedade civil e secretarias 
municipais. Em quase um ano, 
o Comitê recebeu 99 propos-
tas, das quais 39 já foram 
implementadas pela prefeitura, 
entre as quais a ampliação das 
linhas de crédito especial do 
Banco do Povo, a Sala de Cré-
dito da Acirp e o PPI (Programa 
de Parcelamento Incentivado) 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br
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que, juntos, chegaram a mais 
de R$ 51 milhões.

Além disso, os cursos de 
qualificação profissional aten-
deram mais de 800 trabalha-
dores de Rio Preto e região. 
Na área da inovação, o Parque 
Tecnológico de Rio Preto in-
corporou este ano 23 novas 
empresas no Centro Incubador, 
fechando o ano com 44 em-
presas em atividade e cerca de 
1.500 empregos diretos.

“Este prêmio é o reco-
nhecimento do esforço feito 
por Rio Preto para superar 

Orlando Bolçone coordenou projetos e ações para possibilitar retomada econômica 
segura em Rio Preto

as dificuldades impostas pela 
pandemia, estimular a ativida-
de econômica e a geração de 
emprego. Nossa cidade saiu 
na frente, com um trabalho 
bem planejado e que contou 
com a dedicação de todas as 
instituições, num trabalho sé-
rio, feito em sintonia e sempre 
pensando no bem da cidade”, 
disse Bolçone.

Além de Rio Preto, outras 
duas cidades do estado vence-
ram o concurso. A premiação 
será no dia 2 de dezembro, em 
São Paulo.

Divulgação
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Projeto que obriga estudo 
prévio para instalação 

de radares avança 

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram nesta terça-feira, 23, 
durante sessão pela manhã, o 
projeto de lei do vereador Bruno 
Marinho (Patriota), que obriga 
realização de estudo prévio antes 
da instalação de radares, bem 
como alerta com antecedência 
aos motoristas de que o local 
será fiscalizado por radar e tam-
bém a disponibilização do referi-
do estudo no site da Prefeitura. A 
proposta foi analisa em primeira 
discussão e ainda precisa ser 
analisada quanto ao mérito.

Consta na proposta que de-
verá ser criado estudo com prazo 
mínimo de 60 dias de antece-
dência à instalação, devendo 
informar todos motivos, bem 
como dados técnicos que foram 
apurados durante o período de 
avaliação.

Ainda segundo o projeto, 
durante o período de avaliação, 
deverá ser instalado no local 
que se pretende instalar o radar, 
sinalização informando a popula-
ção sobre a existência do estudo 
que embasará a instalação.

Os estudos também deverão 
ser divulgados a população atra-

vés do portal da transparência 
do município.

O vereador Bruno Marinho 
justifica seu projeto como forma 
de “evitar a instalação desne-
cessária dos mesmos em locais 
que não tenham real justifica-
tiva ou demanda, mas que por 
convicção singular, ainda sim 
sejam instalados”.

Segundo o parlamentar “é 
público e notório, que muitas 
vezes as instalações de radares, 
sofrem críticas por parte da 
população”, conclui.

Multas pandemia

Outro destaque na vota-
ção pela manhã era o veto 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) ao projeto já aprovado 
de autoria do vereador Júlio 
Donizeti (PSD). O objetivo 
é permitir o parcelamento 
em até 12 vezes das multas 
administrativas aplicadas 
pela Prefeitura a estabele-
cimentos comerciais que 
desrespeitaram as regras 
sanitárias de enfrentamento 
à Covid-19. O veto sequer foi 
votado, já que foi adiado por 
quatro sessões.

Raphael FERRARI 

Na Câmara, secretário confirma que concurso está extinto 
O procurador-geral do mu-

nicípio, Luís Roberto Thiesi, e 
o secretário de Administração, 
Adilson Vedroni, afirmaram 
que o concurso público para 
contratação de professores 
da educação básica 1, em 
funções de coordenador pe-
dagógico, diretor de escola e 
supervisor de ensino, foi expi-
rado no dia 7 de agosto deste 
ano. Com isso, o governo do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
está impedido juridicamente 
de realizar as convocações para 
novos postos de trabalho na 
área da educação.

Os dois prestaram escla-
recimentos durante reunião 

da Comissão de Educação 
da Câmara Municipal, nesta 
terça-feira, 23. A comissão é 
presidida pelo vereador Renato 
Pupo (PSDB) que convidou os 
dois representantes do governo 
após pedido do vereador João 
Paulo Rillo (Psol). Durante o 
encontro vários professores 
que realizaram o concurso 
questionaram sobre a validade 
do processo, argumentando 
que decreto municipal de 
abril de 2020, ainda no início 
da pandemia, suspendeu os 
prazos de concursos por tem-
po indeterminado. Em outro 
decreto, a Prefeitura suspen-
deu andamento de concursos 
enquanto durasse o estado de 
calamidade pública municipal.

Os concursados se apoiam 
neste impasse para exigir do 
governo a contratação. Eles já 
realizaram uma série de protes-
tos na Câmara e na Prefeitura e 
cobraram dos vereadores uma 
solução.

Segundo o secretário de 
Administração, Adilson Vedroni, 
o concurso na Educação foi 
publicado no dia 26 de julho 
de 2018 e homologado no dia 
3 de janeiro de 2019. O prazo 
de validade inicial era de um 
ano, ou seja, até 3 de janeiro 
de 2020. No entanto, argu-
menta o procurador, lei federal 
de 17 de março de 2020 sus-
pendeu os concursos até 31 
de dezembro do mesmo ano, 
quando foi expirado o decreto 

de calamidade pública federal. 
Mesmo com o prazo retomado, 
o concurso foi encerrado no dia 
7 de agosto deste ano, já que 
foi expirado, por meios legais.

“Havia uma dúvida com re-
lação a nomeação. Uma série 
de debates se era possível cha-
mar ou não. Criar e não chamar 
seria irresponsabilidade. Infeliz-
mente houve uma pandemia e 
esse concurso está encerrado, 
expirado, não dá pra fazer mais 
nada”, declarou Vedroni.

Segundo a Prefeitura, du-
rante o prazo de vigência, ou-
tras 242 vagas foram criadas 
e as convocações foram até a 
1.086ª candidata classificada 
da lista geral e até a 17ª na 
lista especial. Esse número 

Raphael FERRARI representa cerca de 700 con-
tratações efetivas.

O procurador-geral do mu-
nicípio Luís Roberto Thiesi 
afirmou que a decisão de 
encerrar o concurso trata-se 
de cumprimento de norma 
Constitucional, podendo o 
gestor responder por crime de 
responsabilidade.

“Entendemos a situação 
de vocês. Prazo de validade 
de concurso é constitucional. 
Não temos prerrogativa em 
cima disso. Vai precisar fazer 
outro concurso, talvez sim, é 
porque o entendimento jurídi-
co está consolidado. Teve todo 
o problema de legislação na 
pandemia e estamos seguindo 
isso”, disse.
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IMPRUDÊNCIA

Rio-pretense pratica tiro ao alvo em 
casa e acerta perna de mulher na rua

A Polícia Militar apreendeu 
na segunda-feira (22) uma 
espingarda de chumbinho que 
estava sendo utilizada por um 
homem de 35 anos para pra-
tica de tiro ao alvo, no bairro 
Anchieta, e acabou lesionando 
uma mulher, de 35 anos, às 
19h50.

Segundo a corporação, a 
guarnição foi acionada para 
atender uma ocorrência de 
lesão corporal culposa e no 
local encontrou a vítima que 
disse que andava na calçada 
da Rua 25 de Janeiro quando 
sentiu uma forte dor em sua 
perna direita, sendo que logo 
em seguida constatou um san-
gramento na região dolorida.

Para os policiais, os vizi-
nhos que socorreram a mulher 
disseram que o dono da resi-
dência pratica frequentemente 
tiro ao alvo com uma arma de 

chumbinho de cano alto e que 
faz mira em direção à rua em 
um corredor do imóvel.

Após as informações os 
policiais abordaram o suspeito 
e apreenderam a arma mencio-
nada. Em sua defesa, o homem 
confessou a prática de tiro, 
porém afirmou que não tinha a 
intenção de machucar ninguém.

Ele foi levado para a Central 
de Flagrantes, onde foi ouvido e 
liberado. O boletim de ocorrên-
cia foi registrado com natureza 
de lesão corporal culposa e en-
viado para o 3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

INSEGURANÇA

MORTE

Uma idosa de 61 anos foi 
achada morta em sua residên-
cia, no Jardim Panorama, em 
Rio Preto, após equipes da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros serem acionadas 
nesta segunda-feira (22) por 
vizinhos que reclamavam de 
forte odor vindo do imóvel.

Segundo as testemunhas, 
a vítima não era vista desde 
a sexta-feira (19). No imóvel 
não foram encontrados sinais 
de violência ou indícios de luta 
corporal e arrombamento.

Ao entrarem no local os 
bombeiros e policiais encon-
traram a idosa caída ao lado 
de sua cama.

O corpo foi levado até o 
Instituto Médico Legal (IML) 
para a realização de exame 
necroscópico.

O caso foi registrado como 
morte suspeita e encaminhado 
para o 5º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Vizinhos 
reclamam de 

forte odor e idosa 
é encontrada 

morta em casa 
Da REDAÇÃO

JOSÉ TOMAZ SILVA FILHO, natural 
de Aurifl ama/SP, faleceu aos 51 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
23/11/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

MARTINHO SALGADO CÉZAR NETO, 

  FALECIMENTOS

natural de Bady Bassitt/SP, faleceu aos 61 
anos de idade. Era casado com Vera Luci 
Albertini Salgado Cézar e deixou sua fi lha 
Bruna. Foi sepultado no dia 22/11/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

Rio-pretense pratica 
tiro ao alvo e acerta 
perna de mulher na 
rua

GOLPE ONLINE

Cliente tenta quitar 
financiamento e perde 

R$ 6 mil em site clonado
Ao tentar pagar o financia-

mento de seu carro na segun-
da-feira, às 10h25, uma mulher 
de 36 anos perdeu R$ 6 mil ao 
entrar em um endereço de in-
ternet clonado de uma agência 
bancária.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Preto e 
relatou que tinha a intenção de 
quitar o financiamento de seu 
Renegade, por isso pesquisou 
no Google o site da agência 
bancária onde foi realizada a 
ação.

Ao entrar no endereço, que 
ela acreditava ser do banco, foi 
transferida para uma conversa 
no WhatsApp com um número 
de DDD 11.

Durante o diálogo foi forne-

cido para a mulher uma chave 
de PIX para que efetuasse o 
pagamento de R$ 6.000,50.

Após o pagamento, a vítima 
recebeu uma nova mensagem 
na qual informava que para 
liberar seu veículo precisaria 
pagar uma taxa de R$ 2.400 
que, posteriormente, seria es-
tornada, porém por desconfiar 
da mensagem não efetuou o 
novo pagamento e procurou a 
Polícia Civil.

As informações foram re-
gistradas em um boletim de 
ocorrência com natureza de 
estelionato. Investigações do 
caso ficarão por conta do 5º 
Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

ANIMAIS SOLTOS

Polícia registra duas 
ocorrências de ataques 

de cães em um dia
No decorrer da última se-

gunda-feira (22), os policiais 
civis da Central de Flagrantes 
de Rio Preto registraram duas 
ocorrências de omissão de 
cautela na guarda/condução 
de animais que ocorreram na 
tarde e no início da noite do 
mesmo dia.

O primeiro caso ocorreu às 
16h30, no bairro Quinta das 
Paineiras, quando uma mulher 
de 41 anos foi atacada por 
dois cachorros de porte médio 
e acabou sendo mordida em 
sua perna esquerda.

Na delegacia, a vítima infor-
mou que os animais pararam 
de atacá-la quando da janela 
de uma residência um adoles-
cente passou a gritar com os 
cachorros e os recolheu.

Em seguida, ela compa-
receu na UPA Tangará, onde 
recebeu atendimento médico 
e e foi vacinada. Deopis retor-
nou ao endereço para tentar 
conversar com o proprietário 
dos cães.

Segundo o depoimento da 
vítima, ela foi recebida por uma 
mulher que a maltratou e não 
quis fornecer seu nome.

Já às 18h45, duas jovens 
de 24 anos saiam de um 
apartamento no bairro Jardim 
Walkiria para passear com um 
cachorro quando um segundo 
cão que estava em um lava a 
jato se aproximou e passou a 
atacar o animal das vítimas.

Uma das jovens então pe-
gou o animal de estimação no 
colo e pediu para que o dono 
do estabelecimento adestrasse 
seu cachorro, momento em 
que o homem disse que tentou 
e que se fosse do desejo das 
vítimas poderiam denunciá-lo.

De acordo com as jovens, a 
todo o momento o comerciante 
falava em tom de ameaça no 
intuito de intimidá-las.

Após o registro as duas 
ocorrências foram encaminha-
das para o 5º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM

BAEP prende suspeito de roubar celular e moto

Policiais militares do Ba-
talhão de Ações Especiais da 
Polícia (BAEP) de Rio Preto 
prenderam, às 11h30 da se-
gunda-feira, um jovem de 24 
anos que roubou, junto com 
um cúmplice de 19 anos, dois 
celulares e uma moto no do-
mingo (21).

Na segunda-feira, às 7h, 
os militares foram informados 
pelos colegas que estavam no 
plantão anterior de que um 
adolescente, de 14 anos, e 
um homem de 44 anos foram 
vítimas de roubo, mediante 
violência, nos bairros Santa 

Ana e Ana Célia e que o crime 
foi realizado por uma dupla que 
trafegava em uma moto.

Os pms também foram co-
municados de que a suspeita 
era que um dos bandidos re-
sidia no bairro Solidariedade.

A guarnição passou a fazer 
patrulhamento na região e com 
as imagens de câmeras que 
registraram o roubo do celular 
do menor foi possível identifi-
car o acusado mais velho, que 
estava no banco do passageiro 
de uma S-10 junto com sua 
esposa e uma vizinha.

O suspeito foi abordado 
e confessou que após estar 
alterado pelo uso de drogas 

cometeu os crimes juntos com 
seu amigo e que a moto rouba-
da estava na garagem de sua 
residência.

No endereço os policiais 
localizaram o veículo e ques-
tionaram o indiciado sobre o 
celular que estava junto com a 
moto e o aparelho roubado do 
adolescente.

Em sua defesa, o rapaz 
disse que ao ver que o celular 
do menor era um Iphone e que 
poderia ser rastreado o jogou 
contra a parede, porém não 
tinha informações sobre o se-
gundo aparelho.

Para os policiais, o assaltan-
te ainda revelou o endereço e 

a identidade de seu comparsa, 
que não foi localizado.

Em seguida, os policiais le-
varam o acusado para a Central 
de Flagrantes, onde também 
foram chamadas a vítima da 
moto e o responsável pelo ado-
lescente, que o reconheceram. 
Após ter a prisão confirmada, o 
autuado foi encaminhado para 
a carceragem da DEIC.

O caso será investigado pelo 
4º Distrito Policial que recebeu 
um boletim de ocorrência com a 
natureza de roubo e localização, 
apreensão e entrega de objeto, 
assim como também a identida-
de do segundo suspeito. (Co-
laborou – Bruna MARQUES) 

Da REPORTAGEM

TRÂNSITO Motorista embriagado 
bate em moto e 

policial fica ferido 
Um policial militar, de 28 

anos, foi hospitalizado, na 
noite da última segunda-feira 
(22), após um rapaz de 25 
anos, que conduzia um Corsa, 
bater em sua motocicleta às 
23h30, no cruzamento da Rua 
Noé Gonçalves de Souza com 
a Marginal Rio Preto.

Uma equipe da Polícia Mi-
litar foi acionada e no local 
conversou com o motorista que 
confessou ter ingerido bebidas 
alcoólicas e que ao acessar ou-
tra via do Jardim Marajó não viu 
a moto e acabou atingindo-a.

Com o impacto da colisão, 
o policial caiu e sofreu lesões, 
sendo socorrido por uma uni-

dade do SAMU até o Hospital 
de Base.

O condutor também infor-
mou à guarnição que sua CNH 
está suspensa. Os policiais 
realizaram o teste de etilômetro 
que constatou 0,36 positivo 
para álcool e, em seguida, le-
varam o motorista para a UPA 
Tangará para o exame de dosa-
gem alcoólica. Ele foi liberado.

A ocorrência, registrada 
como embriaguez ao volante 
e lesão corporal culposa em 
direção de veículo automotor, 
ficou sob a responsabilidade do 
3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM

VIROU ROTINA
Mulher perde R$ 3,9 mil ao cair no 
golpe da falsa filha no WhatsApp

Uma mulher, de 58 anos, 
registrou na manhã de ontem 
um boletim de ocorrência de 
estelionato no qual o golpista 
fingiu ser a filha da vítima e 
deixou a rio-pretense com um 
prejuízo de R$ 3,9 mil.

À Polícia Civil, a dona de 
casa contou que às 14h40 da 
sexta-feira (19) recebeu uma 
mensagem no WhatsApp, onde 
a pessoa disse ser sua filha 
pedindo ajuda para fazer um 
pagamento.

Para não levantar suspei-
ta, o golpista ainda afirmou 
que tinha trocado o número 
solicitando para que a vítima 
salvasse o contato atualizado.

Acreditando que falava com 

a filha a mulher então realizou 
uma transferência por PIX no 
valor de R$ 3,9 mil.

Em seguida, o estelionatá-
rio tentou pedir mais dinheiro, 
o que fez com que a vítima 
telefonasse para o número 
que estava conversando, mas 
nenhuma ligação foi atendida.

A mulher então ligou para o 
marido de sua filha, que disse 
que nada tinha acontecido e 
que sua esposa não tinha so-
licitado nenhum dinheiro para 
a mãe.

No Plantão, a vítima apre-
sentou foto da conversa que 
foi anexada ao boletim de 
ocorrência encaminhado para 
o 5º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM

Arquivo DHOJE
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Talvez possa parecer estranho, mas muitas vezes, mesmo sem 
perceber e sem qualquer intenção, tratamos uma criança como 
um adulto pequeno. Em todos os sentidos - fisicamente tal como 
emocionalmente. Isto causa um sério conflito e pode prejudicar a 
vida desta criança, seu desenvolvimento e também seu processo 
natural de socialização. 

Não precisamos sofisticar muito para perceber que existem 
diferenças muito claras entre uma criança e um adulto. Dessa 
forma, já começamos a contestar esta falsa tese de que a criança 
seria um adulto pequeno. Podemos inclusive acrescentar que, tal-
vez por uma questão de comodismo, uma suposta facilitação das 
coisas, as crianças poderiam ser vistas como adultos em miniatura.

Enfim, cabe uma profunda reflexão acerca da não compatibili-
dade entre estes dois conceitos - criança e adulto pequeno. Para 
fortalecer esta incompatibilidade, vou apresentar para vocês 10 
situações, todas sob a forma de perguntas, as quais terão como 
resposta óbvia um sonoro “não”, mas que certamente irão sen-
sibilizar e escancarar que uma criança jamais poderia ser tratada 
como um adulto pequeno. Vamos às situações: 

Situação 1
Os adultos costumam ingerir bebidas alcoólicas; desta forma, 

as crianças também poderiam ter este hábito, consumindo doses 
proporcionalmente menores? 

Situação 2
Os adultos praticam atividades físicas, várias modalidades 

de impacto e algumas aeróbicas - no caso das crianças, vamos 
então aplicar as mesmas regras e apenas reduzir a intensidade e 
a velocidade dos movimentos? 

Situação 3
Os adultos adoram abusar de alguns tipos de alimentos, como 

gorduras e doces. As crianças também não poderiam ser priva-
das destes “prazeres”, seria muito injusto, afinal de contas elas 
somente são menores em tamanho. Não é verdade? 

Situação 4
Os adultos vivem em um mundo focado no trabalho, na com-

petitividade e isto também tem de ser ensinado precocemente 
aos adultos pequenos, ou seja, as crianças. Como a criança é um 
adulto pequeno, por que incentivar a socialização desta criança 
com outra criança - na verdade, a criança poderia já interagir direto 
com os adultos, não é mesmo? 

Situação 5
Quando um adulto usa um determinado medicamento para 

qualquer que seja a finalidade, existe logicamente uma dose 
apropriada e compatível com sua superfície corpórea. No caso 
das crianças, basta dar a metade da dose que já funciona. Com 
esta dose pela metade, nenhuma criança teria qualquer efeito 
colateral, correto? 

Situação 6
Os adultos sobrevivem financeiramente graças ao seu traba-

lho diário. Sendo assim, as crianças deveriam ter algum tipo de 
trabalho e começar a colaborar com as despesas da casa, o que 
torna esta história de trabalho infantil uma verdadeira balela, não 
é mesmo? 

Situação 7
Os adultos praticam o sexo, como uma atividade fisiológica 

e como uma busca pelo prazer. As crianças não poderiam ser 
privadas disto, visto que, como adultos pequenos, bastaria que 
houvesse a prática sexual entre as próprias crianças - vocês con-
cordam com isto? 

Situação 8
Os adultos viajam sozinhos, dirigem seus veículos - as crianças 

poderiam também ter esta liberdade e, desde que o veículo seja 
proporcionalmente menor, não haveria nenhum problema - não 
é verdade? 

Situação 9
Muitos adultos sabem manusear armas de fogo, podem in-

clusive receber treinamento específico para esta finalidade. Qual 
seria o problema de uma criança manusear uma arma de fogo 
também, desde que ela seja treinada para isto - você concorda? 

Situação 10
Seria redundante afirmar que a informação, nos dias atuais, 

é um fenômeno globalizado. Os adultos podem acessar todo tipo 
de conteúdo, sem restrições. Por que então restringir as crianças 
deste acesso completo? As crianças, sendo adultos pequenos, 
também deveriam acessar todo e qualquer tipo de conteúdo? 

Ciclos naturais
Imagino que a grande maioria das pessoas tenha a tendência 

de responder “não” a todas estas situações descritas. Certamente 
esta resposta negativa não seria necessariamente fundamentada 
num simples conservadorismo, mas num óbvio bom senso. 

A natureza todos os dias nos mostra que existem ciclos a 
serem cumpridos. Da mesma forma que existe dia e noite, sol e 
lua, temos de encarar o ser humano como alguém que vive de 
acordo com ciclos.

Esta lei universal por si só já mostra que uma criança deveria 
ser inserida e ser motivada para viver literalmente como criança, 
jamais como um adulto pequeno. 

Esta forma absurdamente simplista de transformar uma criança 
em um adulto pequeno pode acabar com a vida desta criança. A 
incorporação precoce de certos hábitos e o enfrentamento des-
necessário de certos conflitos podem gerar problemas físicos e 
emocionais numa criança que, um dia e no tempo certo, passará 
a ser verdadeiramente um adulto.

Quantas vezes pregamos que as crianças serão os cidadãos 
do futuro? Que o futuro de uma nação depende da formação das 
crianças? Tudo isto é pura verdade, mas, estranhamente, muitas 
vezes queremos antecipar as etapas e atribuímos às crianças, que 
não são e nunca serão adultos pequenos, funções, responsabilida-
des e comportamentos incompatíveis com esta fase inicial da vida! 

Uma criança definitivamente não pode ser conceituada nem 
tratada como um adulto pequeno. Seu corpo, suas funções orgâ-
nicas e sua personalidade ainda necessitam de uma moldagem 
que somente o tempo e a família poderão consolidar.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Uma criança não é um 

adulto pequeno e nunca 
deve ser tratada como tal
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A Prefeitura de Rio Pre-
to assinou um convênio de 
pesquisa e desenvolvimento 
com a Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas), com 
o objetivo de implementar 
novas soluções tecnológicas 
para plataformas municipais. A 
celebração do acordo foi reali-
zada por meio de uma reunião 
em ambiente híbrido, parte 
presencial, no gabinete do 
prefeito Edinho Araújo, e parte 
on-line, com representantes da 
universidade.

O convênio tem validade 
de cinco anos e pode envolver 
quaisquer áreas de conheci-
mento da universidade. Por 
meio da parceria, sistemas já 
existentes poderão ser otimiza-
dos ou será possível desenvol-
ver novos sistemas.

As primeiras inovações são 
feitas no sistema de gestão de 
gastos da Secretaria Municipal 
de Saúde, que será transfor-
mado a partir do conceito de 
cidades inteligentes. O projeto 
vai utilizar técnicas de minera-
ção e análise de dados para 
automatizar processos de cus-

Rio Preto e Unicamp 
celebram convênio 

para pesquisas

tos da secretaria e também para 
identificar padrões e rastrear 
informações que podem auxiliar 
gestores na tomada de decisão.

“A Unicamp é uma das uni-
versidades mais celebradas do 
nosso país, das Américas e até 
do mundo, portanto firmar esta 
parceria nos enche de orgulho e 
também responsabilidade”, afir-
mou o prefeito Edinho Araújo.
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O pró-reitor de pesquisa da 
Unicamp, João Marcos Roma-
no, participou remotamente 
da reunião, representando o 
reitor da universidade, Antonio 
José de Almeida Meirelles. “O 
estudo das cidades inteligentes 
ganhou espaço significativo 
aqui na Unicamp, é um tema 
recorrente em nossas pesqui-
sas, em áreas diversas como 

digitalização de processos, 
internet das coisas, telecomu-
nicações, planejamento urbano 
e desenvolvimento sustentá-
vel”, disse.

A universidade foi repre-
sentada presencialmente na 
reunião por Leonardo de Souza 
Mendes, professor das áreas de 
engenharia elétrica e computa-
ção da Unicamp.

FAMERP RIO PRETO

VISÃO

Presépio presta homenagens 
às vítimas da Covid-19

No ano passado, devido à 
pandemia da Covid-19, não foi 
possível ver o tradicional presé-
pio Famerp em Rio Preto, mas 
ele estava lá montado. A tradi-
ção foi mantida pelo trabalho do 
preparador de aulas práticas da 
instituição, Luiz Onivaldo Bizuti, 
e de amigos que sempre o auxi-
liam. A montagem deste ano já 
foi realizada e se transformou, 
além de símbolo religioso, em 
uma homenagem às mais de 
600 mil vítimas da Covid-19 
no país e antigos funcionários.

Emocionado, ‘Seu’ Bizuti, 
como é conhecido, falou sobre 
as homenagens deste ano. 
“Homenageamos, em nome 
da Famerp, três amigos que 
perdemos, o doutor João Vi-
cente Paiva Neto, professor de 
Farmacologia; o Sidnei Pinheiro, 
professor de Bioquímica e o Luis 
Eduardo Moreira, formado em 
Bioquímica. Além deles, temos 
referência também aos  mais de 
600 mil mortos pela Covid e, é 
claro, ao nascimento de Jesus”, 
explicou.

Fora as homenagens, as 
novidades de 2021 são ma-
quetes que representam antigos 
locais da Famerp. A maioria hoje 
nem existe mais ou estão bem 
diferentes, como o diretório 
acadêmico, a antiga cantina, 

caixa d’água, cozinha, campo 
de futebol, lavanderia e até uma 
porteira que ficava na avenida 
Faria Lima, na época que ainda 
existiam muitas fazendas na 
região. Ao todo, são mais de 
200 peças no total, colocadas 
cuidadosamente uma a uma em 
um balcão de quatro metros de 
comprimento.

Bizuti, que trabalha na facul-
dade desde 1969, revela que 
chegou a pensar em não produzir 
o presépio esse ano. Mas mudou 
de ideia devido ao amor que sen-
te pelo trabalho.  “A gente come-
çou faz mais ou menos 50 anos 
com a parte de decoração. Em 
94, ganhamos um pequeno pre-
sépio. E aí começamos a montar 
todo ano, sempre com apoio total 
da diretoria da Famerp. Chega 
essa época do ano todo mundo 
quer ver o presépio”, afirma.

Em 2019, último ano que o 
presépio teve visitação liberada, 
cerca de 500 pessoas passa-
ram pela sala do laboratório de 
Biologia Molecular para apreciar 
a obra. Em meio às visitas, são 
recolhidas algumas doações. Os 
valores arrecadados são doados 
para a Igreja do Menino Jesus de 
Praga. “Eles fazem marmita, sopa 
ou cesta básica. É pouco, mas 
todo mundo ajudando se trans-
forma em algo grande”, explica 
o preparador de aulas práticas 
da Famerp.

Da REDAÇÃO

Relatório confirma 12 casos 
de Covid e nenhuma morte 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (23) mais 12 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
11 diagnosticados por exame 
PCR e um por TR antígeno. 
Os casos foram notificados 
entre 17/11 e 21/11. No total 
são 98.360 casos, com uma 
média de 13 casos leves e um 
caso grave por dia.

Nenhum óbito por Covid-19 
foi registrado nesta terça-feira. 
Com isso, o município segue 
2.821 mortes desde o início 
da pandemia, com uma taxa 
de letalidade de 2,8%. Con-
siderando apenas os dados 
de 2021 são 63.597 casos e 
1.899 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 15 

pessoas foram consideradas 
recuperadas da doença, to-
talizando 95.468 curados, o 
equivalente a 97% dos casos. 
A cidade soma 347.789 no-
tificações de pacientes com 
sintomas gripais e 315.611 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 21.153 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 111 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 54 na 
UTI e 57 na enfermaria, sendo 
que 54 são residentes de Rio 
Preto e 57 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 23 internações, com 17 
na UTI e seis na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 21,4%.

Da REDAÇÃO

Oficina de fotografia promove reflexões em profissionais do HB 

A ONG ImageMágica está 
realizando um projeto no Hos-
pital de Base com o objetivo de 
criar conexões e empatia entre 
as equipes de saúde nos am-
bientes hospitalares por meio 
de diversas atividades. A ONG 
desenvolve desde 1995 ações 
nas áreas de educação, saúde 
e cultura.

Uma das atividades pro-
movidas no HB é a oficina de 
fotografia com os colabora-
dores. Nestes encontros, os 
participantes são estimulados 
a perceber o ambiente hospita-
lar por uma outra ótica, com o 
intuito de fortalecer vínculos e 
reconhecer as formas do cuidar 

entre as equipes, familiares e 
pacientes. A saída fotográfica 
representa um momento de 
muita reflexão, no qual os par-
ticipantes circulam pelo espaço 
que frequentam todos os dias, 
mas observando tudo com 
outros olhos. As fotos depois 
são expostas nos corredores 
do hospital.

Outra dinâmica realizada é 
chamada de “Forma do Cui-
dar”. A partir de uma atividade 
lúdica realizada em grupo, os 
profissionais são convidados a 
refletir sobre a amplitude do 
cuidar no contexto hospitalar. 
Imagens, palavras e símbo-
los matemáticos se unem 
às reflexões propostas pelos 
educadores, que resultam em 

material visual construído pelos 
participantes.

“Quando tivemos esse mo-
mento de parar e olhar as 
imagens, eu saí do modo au-
tomático. Ao ver foto de uma 
criança sendo acolhida por um 
profissional, eu percebi que, de 
alguma forma, a gente também 
faz isso. Eu pude visitar minhas 
emoções como pessoa e ser 
humano para além da minha 
atividade como profissional”, 
refletiu Cynthia de Oliveira, 
uma das profissionais de saúde 
que participou do projeto.

A ação da ImageMágica 
ainda conta com o envio de 
mensagens de acolhimento em 
vários formatos e uma palestra 
para reflexão. Essa palestra 

tem o objetivo de engajar os 
participantes a continuarem 
desenvolvendo um novo olhar, 
refletindo sobre seu entorno e 
seu papel no dia a dia da insti-
tuição, compartilhando olhares 
e aprendizados.

“Temos duas pessoas que 
circulam pelo hospital em 
diversos dias e horários e 
queremos fazer com que os 
funcionários reflitam sobre a 
diversidade e inclusão. Com 
isso, os profissionais serão 
mais conscientes e o paciente 
poderá desfrutar de um aten-
dimento com um colaborador 
com mais ânimo e empatia”, 
explicou a coordenadora do 
projeto, Simone Araújo. A ação 
vai até o dia 10/12.

Vinicius LIMA



O locutor de rodeio 
Barra Mansa fale-
ceu nesta terça-

-feira, 23, em Rio Preto. Ele 
estava internado desde o 
início do mês quando apre-
sentou complicações após 
uma cirurgia de emergência 
com um quadro de hérnia 
encarcerada.

Barra Mansa é considera-
do um dos maiores locutores 
de rodeio do país, tendo sido 
precursor das narrações do 
tipo ao lado de nomes como 
Zé do Prato, nos anos 80. 
Com estilo único e voz grave 
e impostada, Barra Mansa 
marcou época nas arenas de 
todo o país.

A assessoria do locutor 
divulgou a seguinte nota:

“Infelizmente comuni-
camos aos amigos e fãs o 
falecimento do nosso Barra 
Mansa.

Barra Mansa sempre foi 
referência, ídolo do rodeio, e 
que deu a oportunidade para 
muitas pessoas de realizarem 
seu sonho.

Uma pessoa de uma hu-
mildade sem igual, com uma 
fé inabalável, que sempre 
cuidou da família e dos ami-
gos.

A voz que nunca se can-
sa, descansou. O tenor das 
arenas está ao lado de Deus.

Fica a memória do grande 
mestre das arenas do Brasil, 
a voz mais linda do rodeio 
se calou, mas sempre estará 
em nossos corações.

O velório será realizado a 
partir das 14h, e o corpo será 
sepultado as 18h de hoje, no 
município de Adolfo/SP.”

Morre o 
locutor de 

rodeio Barra 
Mansa 

Raphael FERRARI 

A-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
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Em Rio Preto, Buteco do Gusttavo Lima terá  
Zé Vaqueiro, Os Menotti e Felipe Araújo 

Se preparem que o 
embaixador vem aí 
e não vem sozinho. 
A edição Rio Preto 

do Buteco Bohemia, que tem 
como atração principal o can-
tor Gusttavo Lima, terá ainda 
apresentações de Zé Vaqueiro, 
Os Menotti e Felipe Araújo. O 
show, que estava marcado para 
2020 e foi cancelado devido à 
pandemia, será realizado no 
próximo dia 27 de novembro, no 
Recinto de Exposições, respei-
tando todas as regras sanitárias 
previstas em lei.

Será a primeira apresenta-
ção na cidade desta versão do 
show - a primeira ocorreu em 
Boston, nos Estados Unidos, 
onde foi realizado no campo 
do Aeroporto de Fitchburg, o 
evento reuniu mais de 15 mil 
pessoas – recorde de público 
de um cantor sertanejo no país. 
Por lá, também foi registrado 
o DVD “Buteco in Boston” e a 
maior estrutura já feita no EUA 
para um brasileiro. O álbum traz 
20 faixas, sendo 15 inéditas 
e cinco regravações. Entre os 
destaques está a música “Vene-
no”, com participação especial 
do norte-americano Prince Roy-
ce. Os portões do Recinto serão 
abertos às 19 horas.

Vacina  - Em atendi-
mento ao Decreto nº 60.488, 
de 27 de agosto de 2021, para 
acesso ao local do evento será 
obrigatória a apresentação do 

comprovante de vacinação das 
duas doses ou a dose única 
contra COVID-19. O compro-
vante pode ser físico ou digital 
(disponível nos aplicativos: 
Conecte SUS, Poupatempo Di-
gital e E-saudeSP) e ainda será 
necessária a apresentação de 
documento com foto.

Casos em que a pessoa te-
nha tomado apenas a primeira 
dose da vacina será necessário 
apresentar um teste de antí-
geno Covid-19 realizado 24 
horas antes do show ou PCR 
realizado até 72 horas antes 
do evento. Caso a pessoa não 
tenha tomado nenhuma vacina, 
não será permitido acesso ao 
evento e nem solicitação de 
cancelamento da compra do 
ingresso.

Buteco  - O Buteco é 
um projeto do cantor Gusttavo 
Lima que tem percorrido todo 
o País e hoje é considerado um 
dos mais importantes eventos 
de música na atualidade. Além 
da apresentação do anfitrião, 
o Buteco conta com shows de 
outros grandes nomes de des-
taque da música nacional em 
suas edições. Embora jovem, o 
artista não abre mão de cantar 
clássicos da música sertaneja, 
algo que foi primordial para o 
nascimento do projeto.

O conceito “Buteco” surgiu 
a partir do DVD “Buteco do 
Gusttavo Lima” (de 2014), 
onde a intenção era fazer um 
trabalho que reunisse grandes 
sucessos do sertanejo român-
tico e de raiz, além de muita 
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moda de viola. O álbum ganhou 
uma segunda edição em 2017 
que deu origem a uma turnê e, 
posteriormente, ao Buteco no 
formato que temos hoje.

As primeiras edições ocor-
reram em 2018, passando por 
Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), 
Brasília (DF) e Palmas (TO). Em 
2019, 20 cidades receberam o 
projeto de fevereiro a dezembro. 
A maratona contemplou Chape-
có (SC), Patos de Minas (MG), 
Valinhos (SP), Belém (PA), 
Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Vi-
tória (ES), Salvador (BA), Natal 
(RN), Recife (PE), Juiz de Fora 
(MG), Goiânia (GO), Ribeirão 
Preto (SP), Brasília (DF), Belo 
Horizonte (MG), São Paulo (SP), 
Boa Vista (RR), Manaus (AM), 
Curitiba (PR) e Cuiabá (MT). Os 
recordes de público foram re-
gistrados no Buteco de Goiânia 
(29/9), onde a festa atraiu um 
público superior a 50 mil pes-
soas; em Brasília (DF), com 45 
mil pessoas em 12/10. Sempre 
com uma superestrutura, o 
Buteco traz em suas edições 
diversos ambientes distribuídos 
em setores, proporcionando 
espaços aconchegantes e bem 
organizados para que o público 
possa desfrutar o evento da 
melhor forma.

Ingressos - Os ingressos podem ser adquiridos 
no site https://baladapp.com.br/a/buteco-sao-jose-do-
-rio-preto-sp/1758, com preços de R$ 230 a R$ 500. 
Quem adquiriu ingressos online antes da pandemia po-
derão utilizá-los para acesso ao evento. Quem comprou 
ingressos físicos que estão apagando é possível reim-
primir pelo site. Outras dúvidas podem ser esclarecidas 
pelo e-mail contato@baladapp.com.br.

ESTE ANO

SEM FESTA

LUTO

Chopp Fest traz San, ex-integrante do grupo Sambô
Em 2006, San se reu-

niu com um grupo de 
amigos para se divertir 

e fazer samba de qualidade, 
assumindo os vocais, os arran-
jos e o pandeiro do “Sambô”. 
A banda de Ribeirão Preto, 
que ficou conhecida em todo o 
país pela mistura do rock com 
o samba, lançou seu primeiro 
CD e DVD, “Sambô Ao Vivo”, 
em 2009, marcando seu nome 
na história da música brasi-
leira com ousadia musical e 
transformando clássicos em 
um som cheio de suingue e 
batuque.

O Sambô chegou a se apre-
sentar em Rio Preto em 2013 
e reuniu um grande público 
que se divertiu e cantou ao 
som das músicas inusitadas 

do grupo, que misturam ritmos. 
Com o Sambô, San também 
participou de três capítulos 
de Malhação em 2011 e em 
2012, lançou o CD e DVD “Es-
tação Sambô”, além de animar 
uma das festas do BBB12 e fa-
zer cerca de 25 apresentações 
por mês pelo Brasil. Em 2013, 
o grupo gravou as versões de 
“Toda Forma de Amor”, de Lulu 
Santos (trilha de abertura) e 
“Flores” (trilha de personagem) 
para a novela “Sangue Bom”, 
da Rede Globo, exibida no 
mesmo ano.

Natural de Bauru e criado 
em Descalvado (SP), San volta 
à Rio Preto para se apresentar 
como atração principal no Cho-
pp Fest, evento que acontece 
dia 27 de novembro no Barto-
lomeu JK, a partir das 12h até 
às 18h, open bar e open food. 

A festa é em prol da ARCD 
(Associação de Reabilitação 
da Criança Deficiente) e é 
organizada pelo Rotary Palácio 
das Águas.

O Chopp Fest está em sua 
17ª edição e, além da apresen-
tação de San, terá também as 
apresentações da dupla Thales 
& Ruan e do DJ Drooper. Serão 
cinco tipos de chopp e ilhas de 
gin, caipirinha, aperol, caipi-
roska e sakerinha.

Discografia
2019 – CD Vida Longa
2017 – CD “Sandamí 100 

Anos de Samba”
2016 – CD e DVD “De Tudo 

Pra Todos” – Ao Vivo
2014 – CD “Sambô Em 

Estúdio e em Cores”
2012 – CD e DVD “Estação 

Sambô – Ao Vivo”

2010 – CD solo “O Traço 
Vol. 1”

2010 – Trilha sonora para 
o curta-metragem “Profana Via 
Sacra” (vencedor do Festival de 
Brasília – categoria curta em 
35 mm)

2009 – CD e DVD “Sambô 
Ao Vivo”

2007 – Trilha sonora infantil 
do espetáculo “Brincadeira”, da 
Cia de Circo Acrobático Fratelli

2007 - CD e DVD “Música 
para os olhos”, com a Banda 
Sincrônica

2005 – CD “O Beijo da Luz” 
com a Banda PB Messias

2000 – CD “Desencano” 
com a Banda PB Messias

1998 – CD solo “Como 
Nunca Estive Aqui”

Números
30 anos de carreira

Andressa ZAFALON

10 CDs e 4 DVDs
4 turnês internacionais (3 

na América do Norte e 1 na 
Ásia)

2 músicas em trilhas de 
novela

-feira, 23, em Rio Preto. Ele 
estava internado desde o 
início do mês quando apre-
sentou complicações após 
uma cirurgia de emergência 
com um quadro de hérnia 
encarcerada.
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precursor das narrações do 
tipo ao lado de nomes como 
Zé do Prato, nos anos 80. 
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Cidades recuam e começam cancelar carnavais na região

Após algumas cidades 
da região de Rio Pre-
to anunciarem que 

fariam o carnaval de rua em 
2022, muitas manifestações 
passaram a acontecer nas 
redes sociais, inclusive por hos-
pitais pedindo a não realização 
deste tipo de evento.

Ibirá está sendo o caso mais 
polêmico pelo fato das atrações 
já terem sido divulgadas e a lici-
tação para o aluguel da avenida 
onde o carnaval seria realizado 
também já foi feita.

O provedor da Santa Casa 
de Ibirá, José Ernesto Tavares, 
chegou a postar na página 
oficial da entidade um agra-
decimento ao Prefeito Edvard 

Outras Cidades
Em Potirendaba, outra cidade 

que tem como tradição o carna-
val de rua, informou, através da 
assessoria, que “de uma maneira 
geral, acredita que ainda não é 
viável a realização de um even-
to deste porte, principalmente 
diante da situação financeira do 
Município que é de conhecimen-
to de todos. A prioridade neste 
momento é saúde, educação 
e continuar colocando a cidade 
em ordem”.

O Prefeito de Tanabi, Norair 
Cassiano, salientou que a cidade 
também não terá carnaval de 
rua, no entanto, se os clubes 
pedirem autorização para realizar 
este tipo de evento, a Prefeitura 
dará a autorização. “Neste caso, 
será de responsabilidade dos or-
ganizadores”, afirmou o Prefeito.

Mirassol também se mani-
festou a respeito do assunto e, 
através da assessoria, ressaltou 
que a realização ou não do car-
naval de rua na cidade, ainda 
está indefinido, mas que, “pro-
vavelmente não será realizado, 
devido à circulação ainda do vírus 
no país”.

O mesmo acontece com 

Urupês. A cidade tem o carnaval 
tradicional de rua e a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social, Cultura, Espor-
te, Lazer e Turismo, anunciou que 
não promoverá evento de Carna-
val no ano que vem. “A decisão 
foi tomada diante da instabilidade 
do quadro epidemiológico da 
COVID-19 em países pelo mundo 
que sofrem com novas ondas da 
doença”, afirmou em nota.

Em Uchoa, o Prefeito José 
Cláudio Martins divulgou que 
optou pela não realização do 
carnaval, por ser quatro dias de 
aglomerações e o risco muito 
alto de contaminação. “Por ter 
muita bebida envolvida, fica difícil 
controlar os protocolos e também 
tem muitas pessoas de outras ci-
dades, dificultando ainda mais e 
nós não queremos correr o risco”.

Enquanto muitas cidades es-
tão tentando definir seus carna-
vais, Olímpia, cidade que fica há 
um pouco mais que 50 km de Rio 
Preto, está focada no revéillon. 
“Ainda não há nada definido por 
aqui. Por enquanto, o município 
está focado na realização do 
Revéillon”, informou a assessoria 
do Executivo da cidade turística.

Andressa ZAFALON Colombo pelo adiamento do 
carnaval na cidade, no entanto, 
um dos organizadores do even-
to, que faz parte da empresa 
que venceu a licitação, disse ao 
DHoje que ainda não está de-
finido, mas sim, em avaliação. 
“Não cancelou ainda. Estão 
avaliando”, disse Danilo Taveira.

No entanto, na tarde desta 
terça-feira (23), a Prefeitura 
postou um comunicado oficial 
no facebook dizendo que a 
administração pública consi-
derou viável e até necessária a 
realização da festa carnavales-
ca pensando em movimentar 
a economia e gerar recursos 
para o município, porém ve-
rificou que nos últimos dias 
inúmeros municípios da região 
comunicaram o cancelamento 
do carnaval.

“Se mantivéssemos o nos-
so carnaval, causaria um de-
sequilíbrio na distribuição do 
público, o que, na análise do 
Comitê de Entrentamento da 
Covid-19, poderia gerar de-
manda excessiva, incompatível 
com a estrutura médica, aten-
dimento e fiscalização para re-
ceber uma elevada quantidade 
de foliões, certamento muito 
maior da recebida em anos 
anteriores”.

No post da Santa Casa, feito 
na segunda-feira (22), antes 
mesmo do anúncio oficial da 
Prefeitura, o provedor disse que 
ele e todos os colaboradores 
parabenizam o Prefeito pela 
decisão cautelosa do adia-
mento do Carnaval de 2022. 
“Isso mostra a preocupação, o 
cuidado e a responsabilidade 
do prefeito com todos os mu-
nícipes Ibiraenses”, destacou a 
entidade na publicação.

Vale ressaltar que, no caso 
de Ibirá, as atrações que estão 
confirmadas são: Barões da Pi-
sadinha, Bonde do Tigrão e João 
Bosco e Vinícius. Caso a festa 
seja mantida, a data prevista de 
realização é de 25 de fevereiro 
a 1 de março de 2022.
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A-7Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a realização do Pregão Presencial nº 095/2021; Ata de Registro de Preço nº 076/2021 e 
objeto do Processo nº 0149/2021. TIPO: Maior desconto por item. OBJETO: Aquisição de combustíveis 
(gasolina comum e etanol), com o critério de maior desconto na Tabela da ANP (Agência Nacional do 
Petróleo) base São José do Rio Preto-SP, visando o abastecimento da frota de veículos de diversos 
setores da Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 09 de 
DEZEMBRO 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 24/11/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou 
no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 23/11/2021- PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 69/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 102/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 53/2021
OBJETO: Aquisição de cartuchos, toners, e recargas para 
uso na administração.
Data da realização da Sessão Pública: 08/12/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 23 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Abertura de Pregão Eletrônico

Encontra-se aberto, na Delegacia Seccional de Polícia de 
São José do Rio Preto, Pregão Eletrônico nº 07/2021 - Pro-
cesso DSP8 nº 63/2021 – DGP nº 5.719/2021, do tipo Menor 
Preço, destinado à contratação de empresa para prestação 
de serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial com a 
efetiva cobertura dos postos designados, conforme especi-
fi cações constantes do Termo de Referência, que integra o 
Edital como Anexo I.
A realização da sessão pública de abertura será no dia 
13/12/2021, às 10:00 horas, no endereço eletrônico www.
bec.sp.gov.br, OC nº 180308000012021OC00114. Fica de-
signado como pregoeiro o servidor José Luiz Barboza Júnior, 
Delegado de Polícia Assistente, certifi cado nº 3230/2021 - 
curso Pregão Eletrônico e Registro de Preços (EAD) - SCF-
S1000A/21-2, realizado na Escola de Governo do Estado de 
São Paulo - EGESP, e como equipe de apoio Edmárcio Ferri, 
Investigador de Polícia; Sônia Spurio e Fernanda V. F. Z. 
Furtado, Agentes de Telecomunicações Policial.
 O edital na íntegra está disponível nos endereços eletrôni-
cos www.bec.sp.gov.br, www.imesp.com.br – opção “e-nego-
ciospublicos” e no Setor de Licitações e Contratos da Dele-
gacia Seccional de Polícia de São José do Rio Preto – tel. 
(17) 3234-1406.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ODAIR VERONEZI PANCIERA e MIRELLI CA-
ROLINE PINHEIRO SILVA, sendo ELE fi lho de ODAIR 
PANCIERA e de BEATRIZ FILOMENA VEROZENI e ELA 
residente no 2º subdistrito, fi lha de RONALDO JACINTO DA 
SILVA e de ILZA LURDES PINHEIRO DA SILVA;

2. EDSON QUEIROZ DA SILVA e PATRICIA HYPO-
LITO NEGREIROS, sendo ELE fi lho de REGINALDO DA 
SILVA e de VALDETE MARIA DE QUEIROZ e ELA fi lha de 
FRANCISCO CARLOS NEGREIROS e de CREUZA MARIA 
HYPOLITO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/11/2021.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

ROBSON RIBEIRO DINIZ e FRANCIANA MENDES. Ele, brasileiro, natural de Penalva, Estado do 
Maranhão, nascido aos dezenove (19) de outubro de um mil novecentos e oitenta e cinco (1985), com trinta  e seis 
(36) anos de idade, motorista, solteiro, filho de MANOEL ROCHA DINIZ e de dona ROMUALDA RIBEIRO 
DINIZ. Ela, brasileira, natural de Penalva, Estado do Maranhão, nascida aos  vinte e nove (29) de junho de um mil 
novecentos e oitenta e nove (1989), com trinta  e dois (32) anos de idade, serviços gerais, solteiro, filha de de dona 
MARIA LINDALVA MENDES.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e dois (22) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Balcão de Empregos 
723 vagas nesta terça

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta terça-feira (22) 
está oferecendo 723 oportunidades de trabalho. As princi-
pais delas são para vendedor (38), vendedor externo (28), 
consultor de vendas (15), auxiliar de cozinha (14), auxiliar 

de limpeza (14), auxiliar de produção (13), repositor de 
hortfruti (13), técnico em enfermagem (13), cuidador infantil 
(12), atendente (11), garçom (11), entre outros. Os interes-

sados em alguma das vagas podem se cadastrar no Balcão 
de Empregos através do site da Prefeitura www.riopreto.

sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as vagas ofere-
cidas enviando os currículos.

Filtros:  Relatório diário do dia 23/11/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE7
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE CARGA E DESCARGA - DIURNO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE CARGA E DESCARGA - NOTURNO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE FUNDICAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEINDIFERENTE6
AJUDANTE GERAL (MECÂNICA/ELÉTRICA) PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA DE SUPORTE JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA FISCAL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA PRÉ-VENDAS - FIBRA ÓPTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA PRÉ-VENDAS - TECNOLOGIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO3
ASSISTENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO2
ATENDENTE DE BALCÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE LANCHONETE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE PADARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. ADM | FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. ADM | INTELIGENCIA DE MERCADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. ADM - VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR  TECNICO (A) ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(PCD) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE APLICADOR DE LIMPEZA ECOLÓGICA PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE8
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE COZINHA COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL- PCD PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE FARMÁCIA - PCD PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE FLORICULTURA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE LIMPEZA MASCULINO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA MIRASSOL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LOJA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENCAO ELETRICA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PIZZARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO LATICINIO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1 PERMANENTEMASCULINO10
AUXILIAR DE SALGADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE T.I PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR LIMPEZA TARDE / NOITE PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
BABA PERMANENTEFEMININO7
BABÁ E CUIDADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
BALCONISTA COM EXPERIENCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO2
CABELEREIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA PERMANENTEFEMININO1
CAIXA/ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
CAIXA/VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CHAPEIRO (A) / MONTADOR (A) DE LANCHE PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PJ PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE10
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CONSULTORA COMERCIAL JR PERMANENTEFEMININO1
CONSULTOR(A) DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
CONTROLADOR DE ACESSO PERMANENTEINDIFERENTE4
CORRETOR IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE5
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CRIAÇÃO/EDIÇÃO DE ARTES E CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA IDOSO  EM UCHOA PERMANENTEFEMININO2
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL - (BABÁ) PERMANENTEFEMININO1
CUIDADORA INFANTIL (BABÁ) PERMANENTEFEMININO5
DEPARTAMENTO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
DOMÉSTICA PERMANENTEFEMININO1
ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PARA METALURGICA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ELETROMECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCARREGADO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO1
ENCARREGADO ELETRICISTA DE LINHA MORTA PERMANENTEMASCULINO1
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESPECIALISTA DE VENDAS EM PECAS AUTOMOTIVAS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIARIO DE MARKETING OU PUBLICIDADE E PROPAGANDA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIARIO ENSINO MEDIO OU TECNICO - TELEVENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ATENDIMENTO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - FINANCEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - MARKETING TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - PROGRAMAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - QUÍMICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇAO PERMANENTEINDIFERENTE3
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO ADMINISTRATIVO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINSITRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTÁGIO DE ANALISTA COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA\PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
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SOCIAL Jornal

PRIMEIRA MÃO 
Este deverá ser o programa de 
shows da 24ª. edição do Rio 
Preto Rodeo Country Bulls que 
Paulo Emilio Azevedo Marques 
realizará de 13 a 17 de julho de 
2022 no Recinto de exposições. 
Está mais ou menos assim 
definida a programação: na 
quarta-feira, Cesar Menotti e 
Fabiano; na quinta, Gusttavo 
Lima; na sexta-feira os rio-
pretenses Zé Neto e Christiano; 
no sábado – no lugar de Marília 
Mendonça-Jorge e Matheus 
e Ivete Sangalo poderá ser a 
atração de domingo. 

São José do Rio Preto, quarta-feira 
24 de novembro de 2021

ELEIÇÕES
Realizam-se amanhã as eleições para a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), tanto para a diretoria estadual como para as 
subsecções do Estado, como a nossa e com 6.070 advogados e 
advogadas aptos a votar. Rio Preto terá três chapas concorrendo 
para o triênio 2022/2024: Henry Atique concorre pela situação, 
tendo como vice, Izabela Fantazia da Silva Rejaili. A segunda chapa 
tem Lucineia dos Santos como candidata à Presidência e como 
vice, Homaile Mascarin do Vale. Pela terceira chapa, concorre Luiz 
Fernando Corveta Volpe e sua vice será Clairi Mariza Carareto.

Paulo Scaff aproveitou sua vinda a Rio Preto, sexta-feira passada, como última vez atuando no cargo 
de presidente do da FIESP, SESI-SP, SENAI-SP, CIESP e do Instituto Roberto Simonsen e realizou 
solenidades de homenagens, contemplando dois ilustres rio-pretenses, escolhendo-os patronos de 
escolas.Uma delas,o SESI na beira da represa,à qual deu o nome de Waldemar Verdi Jr. E outra, o 
SENAI, nas imediações da Casa de Cultura, na Nova Redentora, que teve como patrono, o médico 
e cientista Domingo Marcolino Braile,de saudosa memória e cuja presença nos mais importantes 
conclaves científicos, era sempre um forte argumento para aplausos. Da aristocracia exuberante de 
ambos e do alto de seus Q.I de três dígitos, é preciso sempre escolher palavras cintilantes para comentar 
suas personalidades. No embate humano pelo sucesso, o empresário rio-pretense, diretor-presidente 
do Grupo Verdi (Rodobens) Waldemar Verdi Jr ,o Deco, a quem não falta sabedoria, merece louvações 
pois o sucesso parece cortejá-lo com frequência, graças à sua tenacidade na área business que o fez  
criar 86 empresas.Temperando seu cotidiano com a vida famíliar, o golfe, as viagens, os business e 
as piadas nas rodas informais de amigos, não necessariamente nessa ordem, sua presença nunca 
é menos que fascinante.O olhar experiente de Waldemar Verdi Jr., aquele de ver o futuro, elevou a 
Rodobens e o Grupo Verdi a patamares invejáveis. Igualmente fascinante era a presença do saudoso 
Dr. Domingo Marcolino Braile, nome inspirador da medicina em nossa cidade, cujo legado pela imagem, 
hábitos e requintes nunca eram menos que elegantes. O vibrante Dr. Braile era um dos integrantes 
da ARLEC – Academia Rio-pretense de Arte e Cultura e da Academia Paulista de Medicina, sempre 
witty e vibrante em todas as variações de sua vitalidade. Essa foi a primeira homenagem a Domingo 
Macolino Braile depois de seu falecimento dia 22 de março do ano passado. Paulo Scaff recebeu 
depois, homenageados e amigos para um almoço no restaurante Salsa Rooftop, ocasião em que, de 
surpresa, foi homenageado pelas forças vivas da cidade pelo muito que fez por Rio Preto. Com muita 
dedicação e coragem inaugurouc120 novas escolas do SESI nos últimos dez anos, transformando a 
vida de mais de 200 mil alunos, oferecendo um ensino de qualidade única no Brasil. E nossa cidade 
foi contemplada com várias delas.  

     Uma boa notícia para 
quem gosta de se embalar 
ao som do samba. Jorginho 
e Mazé Ribeiro Cury devem 
reabrir ainda este ano, a sua 
Algodoeira. 

     O presidente do Clube 
Monte Líbano, Nadim Cury, 
havia me dito que não 
faria ceia no réveillon, mas 
recapitulou. Agora vai ter ceia 
com R$ 350,00 por pessoa 
(sócios) e R$ 450,00 (não 
sócios).

     Será hoje a inauguração 
da atacadista Compre-Mix na 
Rodovia Assis Chateaubriand, 
que estava marcada para o 
dia 10 de novembro. Soft-
openning, isto é, vai abrir para 
o público a partir de 8 horas. 

     O tecladista Anisinho e seu 
trio, animarão o réveillon do 
restaurante Panorâmico, do 
Automóvel Clube.

     Márcio Mendonça, 
aniversariante de segunda-
feira, dia 22, foi comemorar a 
data em Juqei, com a mulher, 
Jane Kassis Mendonça e as 
filhas Renata, Bruna e Isabella. 

REVOADA 
A informação é oficial. Para 
amanhã e sexta-feira, exatos 
200 voos extras já estão 
aprovados para pousar em 
Montevidéu, a capital do 
Uruguai. E mais: do total, 
cerca de 40 voos serão 
procedentes da Europa. Vão 
levar torcedores para assistir 
à final da Copa Libertadores, 
entre Flamengo e Palmeiras, 
no mítico Estádio Centenário, 
às 17 horas do sábado, dia 
27. A expectativa de público 
no Estádio Centenário é de 25 
mil pessoas, entre torcedores 
e convidados - metade da 
capacidade total, em função 
das medidas san i tá r ias 
uruguaias de combate à 
Covid-19.

EVENTO CHIC 
O Riopreto Shopping Center 
engalana-se mais uma vez nas 
noites de hoje e amanhã para 
mais duas edições do evento 
Deluxe produzido por Carol 
Carvalho da Portátil, que inclui 
demonstrações da Sansung 
Experience e degustação de 
drinks do whisky Ballantine’s, 
orientados por Malu Donanzan, 
embaixadora da marca no 
Brasil. O buffet de Caio Cirqueira 
recepcionará os convidados.  

RÉVEILLON 

O restaurante Coco Bambu, no 
Shopping Iguatemi de Rio Preto 
está programando uma festa 
de réveillon. O ticket individual 
custa R$ 390,00, do qual R$ 
200,00 destinado ao consumo 
de comida ou bebida. Não haverá 
buffet, mas a comida será pelo 
cardápio normal. Animação da 
banda Living, de Ribeirão Preto, 
contagem regressiva e fogos 
no telão e ingresso apenas 
presencialmente.

PÉ NO BREQUE 
Agora que está sendo abrandado o isolamento social, explodiu de 
forma intensa, um número de festas dignas das capitais e agora os 
restaurantes e bares estão lotados- alguns com enormes filas na 
porta nos finais de semana-, chácaras são alugadas para acomodar 
encontros regados a muita comida, bebida e música em volta da 
piscina. Depois de 550 dias em isolamento, as pessoas estão 
querendo comemorar. Uma alegria só para viver a vida. Mas é preciso 
cautela porque a Europa começa a fazer lockdown novamente. 

COMPETITIVIDADE 
Woo-hoo, galera!  Como diz a 
expressão rural da região “ói nóis 
aqui traveis!”. Através da análise 
de 65 indicadores e uma pesquisa 
com 411 municípios com mais de 
80 mil habitantes, o Centro de 
Liderança Pública, ao elaborar o 
ranking de competitividade dos 
municípios colocou Rio Preto em 
24ª posição. Na região, também 
se destacam: Votuporanga em 
19º (melhor que nossa cidade) 
e Catanduva em 45º. 
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CONTEMPORÂNEOS DO FUTURO

Sonia Sampaio, 
uma socialite 
de porte, in-

dependência, 
competência e 
sotaque, muito 

elegante em 
seu cotidiano, 

a quem esta 
coluna rende 
homenagem, 
pois ganhou 

idade nova na 
sexta-feira, dia 
19 e foi muito 

festejada pelos 
seus familiares 

e amigos. 

* 

* 

* 

    João Faria é o anfitrião de 
um jantar amanhã em sua 
casa no Quinta do Golfe, 
para reunir os amigos de seu 
consórcio.

     O médico Paulo Garcia 
é quem deverá assinar o 
bacalhau que será o plât-de-
résistence do jantar do dia 
2 de dezembro, na Confraria 
Quinta do Redondo, no 
Rancho do Cupim.

    O local onde existia uma 
agência do Banco do Brasil, 
ao lado da “Farmácia do 
Carlinhos”, na esquina da 
Bernardino de Campos com 
Independência, abrigará em 
breve uma megastore da 
Lupo.

    José Dalmo e Vera Araújo 
passam o Natal em Rio Preto 
e o réveillon, no sofisticado 
condomínio Busca a Vida, a 
14 quilômetros de Salvador, 
com toda a família. 

    Merci à Hugo Engenharia 
pelo mimo em comemoração 
ao lançamento do Alameda 
Iguatemi, no Shopping 
Iguatemi Rio Preto.

* 

* * 

* 

* 

* 

* 


